
ARBEJDERNES BOLIGFORENING ODENSE 
ORDENSREGLER FOR AFD. 6 

 
Vicevært: Jørgen Olesen - telf.  66 15 23 97 mandag-torsdag mellem kl. 12.00 - 12.30 og fredag mellem 11.00 – 
11.30. 

 
1. HAVERNE  
Det påhviler lejeren, at vedligeholde haven. Lejeren må anlægge og tilplante haven efter eget ønske. 
Ukrudt og græs skal holdes nede, så frøspredning undgås. Hække vedligeholdes ved klipning / studsning. 
Hvis ovennævnte punkter ikke overholdes, pålægges der huslejen et beløb på 500,- kr.,  samt timeløn for 
den tid der bruges, til dækning af gartnerarbejde (der vil ikke blive taget hensyn til evt. blomster). 
 
Rækkehuse: 
Hæk og hegn i baghaverne må max. være 180 cm højt. Hegn skal være af træ eller trådnet og være i 
farverne natur, eller jordfarver.  Der skal bruges træbeskyttelsesmaling. Almindelig maling er ikke tilladt. 
Hvis der opstilles rækværk, skal hækken fjernes. Arealet ved siden af hoveddør, tilhører lejligheden.  
 
Gårdhuse: 
Mod hovedstien må der kun plantes stedsegrøn ligusterhæk, og den må max. være 160 cm. høj. 
Hæk og hegn i baghaverne må max. være 180 cm højt. Hegn skal være af træ eller trådnet og være i 
farverne hvid, natur, eller jordfarver. Der skal bruges træbeskyttelsesmaling. Almindelig maling er ikke 
tilladt. Hvis der opstilles rækværk, skal hækken fjernes.  
 
Haven mod tværsti er fællesareal og vedligeholdes af gartneren. Haven ved indgangen til den 1. Vær. 
tilhører den 1. værelses lejlighed.  
 
Derudover gælder de regler for de enkelte lejligheder, der er i Havehæfterne, som er administrativt 
besluttet. 
Skurene i cedertræ må ikke males, oliebehandles eller på anden måde behandles. 
På gangarealerne skal der være fri passage på min. 180 cm (10 cm til hver side af fliserne) af hensyn til 
maskiner og redskaber. Barnevogne, cykler, knallerter og legeredskaber m.v. må ikke henstilles, så det 
kan være til gene for andre.  
Konstruktioner såsom drivhuse, legehuse, overdækkede terrasser, cykelskure, skure, porte samt 
cementstøbninger, må ikke udføres uden AB’s godkendelse. 
 
2. STØJ 
Musik og anden støj må ikke finde sted for åbne vinduer, og må kun udøves således, at det ikke er til gene 
for de øvrige beboere. Særlige hensyn skal tages mellem kl. 22.00 og kl. 08.00. 
 
3. CYKLING OG KNALLERTKØRSEL 
Det er strengt forbudt at cykle og køre på knallert på gang- og stiarealerne. Børn under den 
undervisningspligtige alder samt brugere af invalidecykler- og knallerter, er undtaget fra denne regel. 
 
4. FÆLLESAREALER 
For at bevare de grønne områder i en så god stand som muligt, bør alle beboere vise hensyn over for 
disse. Beplantningerne må ikke betrædes eller anvendes til leg. Det er ikke tilladt at lufte hunde på 
legepladser eller på de grønne områder, da områderne bliver brugt af mange børn. 
Det er ikke tilladt, at nyde alkohol på legepladserne. 
 
5. AFFALD 
Papir og aviser skal i papircontaineren, der står i samme skur som køkkenaffaldscontaineren. Flasker skal 
i flaskecontainere, der står samme sted. Plastic og pap og andet glas, stilles ud sammen med storskrald 
om mandagen, så indsamler viceværten det i løbet af dagen. 
Farligt affald, som er terpentin, maling, lakrester, motorolie, kølervæske, benzin, dieselolie, petroleum, 
smøreolie, træbeskyttelsesmidler, halvtomme spraydåser, stilles ud sammen med storskrald om 
mandagen, så indsamler viceværten det i løbet af dagen. 
Haveaffald skal afleveres på containerpladsen. Der er der indrettet et stykke jord, hvor det er tilladt, at 
lægge sit haveaffald. Husk at tømme sækkene. Haveaffald er, grene, ukrudt, græs og lign. 
Batterier lægges i en pose mærket Batterier. Viceværterne vil så tage dem, sammen med storaffald om 



mandagen. 
 
Storskrald er alt brandbart materiale, plastic, pap, glas og farligt affald. Dette henstilles foran boligerne, 
tidligst søndag kl. 18.00 og vil så blive afhentet af viceværterne i løbet af mandagen. Skulle du have 
storskrald på andre tidspunkter, så kontakt viceværten vedr. aflevering / afhentning. 
 
6. HUSDYR 
Husdyr omfatter: hund, kat, gnavere, skildpadder og fugle. Det er ikke tilladt at holde krybdyr og slanger.  
Der skal søges om tilladelse til at holde hund i lejemålet, og der skal tegnes en hundekontrakt, hvor både 
den lovmæssige forsikring og registreringsnummer iht. Dansk Hunderegister er påført. Der må kun holdes 
max. 2 hunde eller max. 2 katte eller evt. en af hver. Killinger og hvalpe herudover, skal afhændes inden 
deres 13. leveuge. Katte anskaffet efter den 29. 03. 2006 skal være øremærket. Katte skal bære 
halsbånd. Alle udekatte skal være neutraliseret og registreret. Attest skal fremvises ved registrering.  
 
Hundekontrakten skal tegnes inden 3 uger efter anskaffelse af hunden eller ved indflytning. 
Dokumentation for betalt hunde-forsikring skal fremvises for afdelingsbestyrelsen hvert år. 
 
Ved registrering af hunden betales kr. 100,-. Hundetegn vil blive udleveret. Poser til hundens 
efterladenskaber udleveres gratis ved viceværten i hans åbningstid, og ved afdelingsbestyrelsen i deres 
træffetid. 
 
Hunde der kan betegnes som muskelhunde/kamphunde er ikke tilladt. Pr. 25/4 2007 er følgende 
racehunde ikke tilladt i Skt. Klemensparken: 
Alle arter og blandinger af: Staffordshireterrier (amstaff), Bullterrier, Bullmastiff, Mastiff, Bulldog (bortset fra 
den engelske og franske), Dogo, Cane Corso, Mastino Napolitano, Bandog, Filo Brasileiro, Tosa Inu, Olde 
English Bulldogge. Med virkning fra 22/4 2008 er følgende hunde heller ikke tilladt: Dobberman, Rottweiler 
og lignende. 
Besøg af disse hunde er ikke tilladt. I tvivlstilfælde af hunderace, skal ejer på foranledning af 
Afdelingsbestyrelsen, fremvise dokumentation på hunderacen fra en af Afdelingsbestyrelsen valgt 
dyrlæge. Afdelingen betaler dyrlægebesøget.  
(Der gives dispensation i resten af hundens levetid, hvis en hund af denne race, allerede har tilladelse)  
Hunden skal altid føres i snor, bære halsbånd og være forsikret, og hundeføreren skal have fuldt 
herredømme over hunden. Børn under 10 år, må kun lufte hund ifølge med voksne. 
Hunden må ikke luftes på fællesarealer og legepladser og boligtageren er ansvarlig for, at hunden ikke 
forurener bebyggelsens gang- og stiarealer og grønne områder. Såfremt hunden forretter sin nødtørft et af 
de nævnte steder, påhviler det boligtageren at fjerne dens efterladenskaber.  
 
Det påhviler boligtageren, at sørge for, at dyret ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylene eller ved 
lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige 
beboere. Det er ikke tilladt at holde hund i skur eller hundehus i haven. 
 
Konstateres det at ovennævnte regler overtrædes, og en skriftlig advarsel ikke efterleves, vil det blive 
betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten, og kan medføre ophævelse af lejemålet. 

 
7. LEG 
Al leg med farligt legetøj som f.eks. bue og pil, luftbøsser, softguns og salonrifler, må ikke finde sted på 
afdelingens område. Det er ikke tilladt at tegne og male på bygningerne eller på anden måde beskadige 
bygningerne. Legetøj, affald og lignende, må ikke efterlades i området. 

 
8. PARKERING 
Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de dertil indrettede pladser. Motorkøretøjer over 3500 kg 
må kun benytte parkeringspladsen med af- eller pålæsning for øje og ellers ikke optage plads i afdelingens 
område. 
Henstilling af indregistrerede campingvogne, anhængere, store varebiler under 3500 kg og lignende, må 
kun finde sted på de dertil indrettede pladser. Ikke indregistrerede køretøjer må ikke henstilles på 
afdelingens parkeringspladser eller områder. 
Motorcykler har yderligere tilladelse til at parkere i egen baghave, såfremt at disse trækkes på stierne. 
 
9. BYGNINGER 
Indgreb i de eksisterende bygningskonstruktioner, må kun foretages efter godkendelse fra 



afdelingsbestyrelsen.  
 
Det er ikke tilladt at opsætte parabol og walkieantenner på murværk og disse må, når de står på jorden, 
højst være 1.80 cm. høje. 
Tørretumblere skal monteres korrekt i den eksisterende udsugningskanal. 
Da lejlighederne er klassificerede som almene boliger, er alle former for handel forbudt. 
 
10. LEJEKONTRAKT 
Grov tilsidesættelse af ovenstående kan medføre opsigelse af lejemålet ifølge lov om Leje af Almene 
boliger § 85. 
 
Ordensreglerne vedtaget med ændringer på afdelingsmødet den  
17.09.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 


